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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, L. Geerts,  E. Vercammen, S. Pelsmaeckers, J. 

Janssens (secretaris),  K. Schoonaert, D. Adriaensen,  H. Van Ooteghem, F.Van Cauwenbergh, J. Gysels, 

M. Van Olmen 

  

Verontschuldigd :  H.  Mens 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Bij punt 4.5. alle bomen kappen was niet het standpunt van de milieuadviesraad, laat dit duidelijk zijn. Dit 

punt komt later vanavond nog aan bod (zie punt 4).  

 

2. Bebloemingsactie  

 

S. Bellens presenteert foto’s van de deelnemende (voor)tuinen. Er werden 7 voortuintjes getoond, 5 

bloembakken en 1 volkstuintje. Er was unanimiteit over de mooiste en meest originele inzendingen, maar 

alle deelnemers zullen een prijs krijgen. Op de milieuraad van oktober zullen de deelnemers uitgenodigd 

worden om hun prijs in ontvangst te nemen. 

 

3. Herentals Fietst en Feest  

De voorbije editie van dit evenement heeft weer heel wat stof doen opwaaien.  

Er was lawaaihinder tot 3 uur in de ochtend, daar waar 1 uur was afgesproken. Wat is precies in de 

notulen van de gemeenteraad genoteerd? Wat was er concreet afgesproken qua metingen en tijdsduur? Dit 

wordt verder uitgezocht. 

 

Was er een geluidsplan (dit is verplicht, zeker op vrijdag)? Waar waren de meetlocaties precies? De 

metingen liepen tot 4 u 15, alhoewel om 3 u zou zijn gestopt, klopt dat allemaal wel? 

 

De afvalberg was niet te overzien : alhoewel aanvankelijk selectief afval werd ingezameld in bepaalde 

zones, bleek er toch een hele berg plastic, papier, karton achteraf te moeten worden opgeruimd en 

afgevoerd als restafval.  

 

Glazen zijn bij politiebevel verboden. Maar is het haalbaar om statiegeldbekers te verplichten, eventueel 

met logo (als een collectorsitem)? Deze zijn wel een pak duurder (tot 1/3e meer dan wegwerp), en er moet 

ook voor opvolging (inzameling, afwas, opslag) worden gezorgd. 

 

De secretaris zal deze zaken aankaarten bij het gemeentebestuur en een advies formuleren om de hinder, 

zowel naar geluid als afval toe, in de toekomst zo veel mogelijk te beperken. 

4. Beheer dreef Begijnenvest  

 

Het advies van de stichting erfgoed luidt als volgt : een volledige hernieuwing van de dreef dringt zich op: 

alle bomen zouden moeten worden gekapt, en er moeten 4 rijen eiken heraangeplant worden. Dit zouden 

dan wel qua stammaat en hoogte behoorlijk ‘deftige’ bomen moeten worden, zodat vanaf de aanplant een 

uniforme, duidelijk herkenbare dreef ontstaat. Een boomchirurg is ondertussen ter plekke geweest. 

 

Een beslissing is nog niet genomen -er is verdeeldheid-, maar de adviezen zijn wel duidelijk.  
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5. Feedback agenda bestuur  

 

5.1. Beheersplan Le Paige 

Een voorlopige versie is inmiddels verstuurd. Een evenwicht moet worden gezocht tussen het 

parklandschap op zich, de historische vesten en de natuurwaarde anderzijds. Moeilijker wordt de 

beslissing over ‘wat te kappen’. Behouden we de beuken of de eiken? Een keuze dringt zich op, maar is 

niet zo makkelijk te adviseren. Wij stellen voor om de kapping tot een minimum te beperken.  

 

5.2. Inspraakmoment Olympiadelaan 

Op 29/9 is er een inspraakmoment -in samenwerking met de provincie- voor de geïnteresseerde burgers, 

dat uiteindelijk moet leiden tot een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor het betreffende 

gebied. Op zaterdag 29/9 om 14 u 00 is iedereen welkom in Chapelle Impérial, Wolstraat 22. Graag je 

aanwezigheid bevestigen via mail : ruimte@provincieantwerpen.be .  

 

5.3. Openingsmoment Le Paige 

Op 3/10 ek is er een openingsmoment voorzien op Le Paige : er wordt gewandeld, en veel meer. 

 

5.4. Rapport Luchtkwaliteitsmetingen Vito 

Het rapport ivm de luchtkwaliteitsmetingen in Herentals in samenwerking met de Vito wordt eerstdaags 

gepresenteerd. Ook de Curieuzeneuzenmetingen zullen dan worden vrijgegeven.  Wordt ongetwijfeld 

vervolgd. 

 

5.5. Klimaatactieplan/Burgemeestersconvenant 

Wordt aan gewerkt. Tegen 4/10 wellicht meer nieuws? Dit onderwerp komt terug aan bod op de volgende 

milieuadviesraad. 

 

6. Vergunningen  

 

Er waren geen vergunningsaanvragen, klopt dit wel? Ook geen bouwvergunningen? Beetje raar! 

 

7. Varia  

 

7.1. Kapping Velodroomstraat 

De milieuadviesraad ontving eind juni een antwoord op haar vraag ivm de kaalkapping in de 

Velodroomstraat vanwege ANB.  

De argumentatie (om een gunstig advies te geven) luidt kort als volgt : 

- Er waren in het bos sporen van een crossparcours en er werd zwerfvuil aangetroffen (in een privé-

bos); 

- De aanwezige populieren waren instabiel, en de aanwezige zomereiken zouden bij het opruimen 

van de populieren kunnen worden beschadigd; 

- Kappingen tijdens de schoontijd kunnen steeds worden gemeld aan ANB; 

- Ons voorstel om in de toekomst voorafgaandelijk te overleggen met het bestuur ivm het kappen 

van bossen binnen het stedelijk gebied wordt nuttig bevonden. 

 

7.2. Le Paige : hebben we gehad 

 

7.3. Bloemenweides uitzaaien 

Op de hoek Veldhoven/Herenthoutseweg (ter hoogte van Garage Hermans) is ism de IOK een 

bloemenweide ingezaaid.  

Vraag vanuit de vergadering : kan dit ook achter de ZKW? 

 

7.4. Overhangende takken Hulsen 

Dit is geen doorgaande weg. Eventueel moet deze worden afgesloten. 

 

7.5. Toelichting houtkap Kempense Heuvelrug 

Info kan worden verkregen in het AC in verband met de houtkap, voorzien langs de Lichtaartseweg, 

Schoutenheide, Zandkapel op 18/9. 


